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INTRODUÇÃO

Após uma série de aquisições e consolidação da indústria
com muito sucesso, iniciamos esta nova fase focados
em crescimento sustentável e rentável.
Através de uma nova atitude no dia a dia é que nos
consolidaremos como uma Companhia de alto desempenho
e obteremos os melhores resultados. O Hypermarcas
Way traduz a atitude que deve fazer parte de todas as
nossas relações de trabalho com colegas, fornecedores,
clientes e consumidores.
É com base nele que devemos desenvolver nossos
projetos, redigir cada e-mail ou conduzir as reuniões.
Das atividades mais simples às mais complexas, o
Hypermarcas Way deve ser parte essencial.
Adicionalmente, a Hypermarcas elaborou seu novo
Código de Conduta Ética. Desenvolvido por colaboradores de diversas áreas para ser usado como um
guia de orientação de conduta profissional, o Código
mostra princípios e valores éticos que direcionam nossas
atividades e relacionamentos no dia a dia.
O Código é aplicável a todos os colaboradores da
Hypermarcas, independente do nível hierárquico e
deve ser divulgado e respeitado em sua totalidade.
Boa leitura!
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VISÃO

MISSÃO

O que esperamos
do nosso futuro?
Onde queremos
chegar?

Ser a melhor e mais completa
Companhia de marcas de saúde e
bem-estar do mundo emergente.

Qual o nosso
propósito?
Qual o nosso papel
enquanto Companhia?

Exceder as expectativas dos nossos clientes
e consumidores por meio da excelência
no planejamento e execução, crescendo
de forma sustentável e rentável.
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VALORES
Quais são os princípios que norteiam a nossa
atuação? Do que somos feitos?
Responsabilidade / ACCOUNTABILITY
Estabelece relação de compromisso com suas metas e resultados. Meta dada é meta
cumprida! Sua determinação e dedicação traduzem-se pelo empenho, superação
das dificuldades e foco no objetivo até sua entrega. Tem a disciplina como prática
adquirida com foco em como fazer acontecer e não nos porquês de não fazer.

CORAGEM
Sente-se seguro em lidar com os que se relacionam com a Companhia, sem ter medo
de discordar, quando necessário, para defender ideias e objetivos. Demonstra
autoconfiança, está pronto para enfrentar qualquer desafio. Tem energia e
disposição para mudar.

RESPEITO ÀS PESSOAS
Escuta para compreender e dá feedback honesto, atuando com empatia. Demonstra
respeito e consideração aos outros quanto às suas diferenças. Exerce a escuta
ativa, encorajando os pontos de vista diversos e estando aberto à influência de outros.

INTEGRIDADE
Atua de forma ética, transparente e respeitosa. Faz sempre a coisa certa, agindo
baseado na verdade, como demonstração de honestidade, sinceridade e lealdade.
Inspira o comportamento do outro pela coerência entre o que fala e o que pratica.

MERITOCRACIA
Reconhece e valoriza o outro pelo resultado diferenciado. Recompensa o alto
desempenho individual ou de equipe. Valoriza e agradece a dedicação e esforços
extras no cumprimento de objetivos difíceis.
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COMPORTAMENTOS
Nosso jeito de ser
Protagonismo / Ownership
Capacidade para agir e inovar se antecipando aos fatos e às necessidades
futuras. Assume a iniciativa e toma decisões como se fosse dono do negócio.
Estabelece prioridades endereçando às necessidades do negócio. Está alinhado
ao problema e tem domínio sobre o que faz. Decide rapidamente e mantém o
negócio progredindo.

VERSATILIDADE
Compromete-se com resultados e busca alternativas criativas e solucionadoras nas
adversidades. Lida com os desafios com maturidade profissional, assumindo risco
de forma consciente. Demonstra flexibilidade, capacidade de adaptação e
habilidade em lidar com frustrações.

Foco no cliente e no consumidor
Está focado em conhecer as necessidades dos clientes e consumidores. Antecipa
tendências e cenários, oferecendo proativamente soluções e melhorias. Atua
com mentalidade de consumidor. Estabelece e mantém relações de respeito e
confiança com clientes e consumidores.

Trabalho em equipe
Compartilha informações rapidamente e coopera com a equipe. Promove o
cumprimento de metas comuns, baseando-se nos interesses do grupo e da empresa.
Age como equipe e apoia os outros, engajando-se à decisão final.

Busca por excelência
Sabe utilizar e alocar os recursos de forma assertiva e superar benchmarks
em áreas estratégicas. Aprende a partir de experiência e se desenvolve. Busca
melhorar produtos, serviços e conceitos. Estabelece continuamente novos
patamares de desempenho. É eficiente e eficaz – faz certo a coisa certa.

PRAGMATISMO
Atua com agilidade e objetividade. Concentra-se na questão central. Divide a
complexidade em etapas para o sucesso. Não deixa o ótimo ficar no caminho do bom.
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1- COMPROMISSOS DE CONDUTA DA HYPERMARCAS
A Hypermarcas possui forte compromisso com comportamentos éticos e atitudes que reforcem os Valores da Companhia.

2 - RELAÇÕES INTERNAS
2.1 Colaboradores

Desta forma, o objetivo do Código de Conduta Ética da Hypermarcas é esclarecer e orientar colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros, acionistas, investidores e órgãos públicos sobre quais são as atitudes esperadas e desejadas em todo e qualquer relacionamento
que se estabeleça com a Empresa:

A Hypermarcas valoriza um ambiente de trabalho digno, responsável e justo, entendendo
que isto é fundamental para que seus colaboradores exerçam suas atividades adequadamente e que alcancem desenvolvimento profissional e pessoal. Não obstante, a Companhia
entende que uma vida equilibrada é fundamental para a saúde e segurança dos seus colaboradores. Para isso, buscamos promover relações fundamentadas em:

• Zelar pela imagem de empresa sólida e confiável, que atua no mercado de maneira
honesta, justa, transparente e ética;

• Respeito mútuo entre os colaboradores por meio de tratamento justo, igualitário e sem
discriminações;

• Cumprir a legislação vigente;
• Praticar a concorrência de modo limpo e honesto;
• Respeitar as relações humanas, baseando-se em princípios de igualdade e respeito à
individualidade e dignidade, com relacionamentos livres de preconceitos de toda e qualquer
forma, sejam eles por origem ou condição social, religião, gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual, preferências políticas, nível hierárquico, condições físicas, ou qualquer outra
forma de discriminação.
Alinhado aos Valores e Comportamentos da empresa, o Código de Conduta Ética é um
instrumento valioso para o fortalecimento da Visão e Missão da Hypermarcas.

• Liderança sadia, que proporcione condições de desenvolvimento e tratamento digno a
todos os membros da equipe;
• Colaboradores que desempenhem suas atividades de modo profissional e com as habilidades necessárias para o exercício adequado de suas funções;
• Igualdade de oportunidades nos processos seletivos para promoções internas e contratação de novos colaboradores;
• Intolerância ao assédio moral(1) e ao assédio sexual(2), sendo que tais práticas, sempre
que identificadas, devem ser comunicadas ao superior imediato ou encaminhadas ao Comitê
de Ética, por meio do Hyperescuta.
A Hypermarcas valoriza colaboradores que possuem atitudes pessoais e profissionais pautadas nos Valores da Companhia e incentiva que seus colaboradores:
• Atuem de acordo com as orientações e direcionamentos da Hypermarcas;
• Assumam os erros de maneira honesta e transparente;
• Avisem o gestor sobre erros e equívocos o mais rápido possível, para que os problemas não
se agravem;
• Questionem orientações contrárias aos princípios e aos valores da Empresa.
A Hypermarcas compreende que a vida privada é um direito de todos, sendo ela necessária e fundamental para uma existência saudável. Portanto, a Companhia assegura o respeito
à individualidade de seus colaboradores e recomenda que estes conduzam suas vidas de
modo correto, justo e íntegro, buscando evitar situações que possam refletir negativamente
em sua reputação ou na imagem da Empresa.
(1) - Assédio moral: Exposição do empregado a situações humilhantes e constrangedoras, normalmente em relações hierárquicas, com
pessoas em cargos superior, causando-lhe humilhação e/ou expondo-lhe a situações vexatórias perante os colegas de trabalho, fornecedores, clientes e perante a si mesmo (exemplos não exaustivos: desrespeito, agressividade, maus tratos, ridicularização, inferiorização etc.)
(2) - De acordo com a Lei no 10.224, de 15 de Maio de 2001, Artigo 216-A, assédio sexual pode ser definido como:
constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de
superior hierárquico inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
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2.2 Clientes
Nossos clientes são todos os que intermediam as relações entre a Empresa e os consumidores, ou seja, os revendedores, distribuidores, supermercados, farmácias e drogarias,
atacadistas, médicos etc.
A Hypermarcas busca sempre um relacionamento respeitoso e ético com os seus clientes,
para atingir os melhores resultados para ambas as partes de maneira responsável e justa.
São atitudes da Hypermarcas com relação aos seus clientes:
• Cortesia e agilidade na solução de problemas;
• Sigilo de informações estratégicas e confidenciais;
• Respeito ao Código de Conduta Ética e das Políticas dos clientes.
A Hypermarcas busca clientes que se comprometem a:
• Manter o sigilo e a confidencialidade de informações estratégicas da Hypermarcas;
• Agir conforme o Código de Conduta Ética e Políticas da Hypermarcas;
• Atender à legislação brasileira vigente.

A Hypermarcas repudia a utilização de mão-de-obra escrava, análoga à escravidão ou infantil.
A Companhia entende que o não cumprimento da legislação ou que uma conduta antiética
são itens que caracterizam quebra de confiança. Portanto, infrações ao presente Código ou à
Legislação, por parte de fornecedores, serão analisadas pela Hypermarcas e estarão sujeitas
às sanções cabíveis.

2.4 Consumidores
O foco da Hypermarcas está em seus consumidores, por isso a Empresa sempre busca
entender quais são as suas necessidades, identificar oportunidades e formas de superar as suas
expectativas.
A Companhia sabe que a manutenção dos mais altos padrões de qualidade de seus produtos é essencial para o sucesso e, por isso, demonstra seu respeito aos consumidores por
meio das seguintes atitudes:
• Utilização de materiais e processos aceitos pelas agências reguladoras oficiais do país;
• Respeito à saúde;
• Não utilização de propaganda enganosa(3);
• Atendimento da legislação vigente no país.

2.3 Fornecedores
A contratação de fornecedores pela Hypermarcas ocorre por análise de requisitos técnicos,
comerciais e éticos. As relações com os mesmos são guiadas pelos seguintes princípios:
• Todos os candidatos a fornecimento ou prestação de serviço deverão passar pelo processo de avaliação sem qualquer forma de privilégio;
• A apresentação ou indicação de fornecedores por parte de colaboradores, diretores,
acionistas, investidores ou qualquer outro nível hierárquico não implicará em favorecimento e
deve seguir o estabelecido no capítulo “Conflito de interesses: Familiares de colaboradores”;
• A Empresa busca relacionar-se com fornecedores que atendam à legislação brasileira vigente;
• Os fornecedores devem se comprometer a cumprir o Código de Conduta Ética da Hypermarcas, assim como a Empresa busca respeitar o Código de Conduta Ética de seus fornecedores;
• Empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços que possuam colaboradores ou acionistas da Hypermarcas como sócios ou acionistas passarão pelo mesmo processo de contratação que os demais candidatos ao fornecimento, sem privilégios de qualquer natureza e
devem seguir o estabelecido no capítulo “Conflito de interesses: Familiares de colaboradores”.

Ter como foco a satisfação dos consumidores é respeitar as pessoas e seus valores, sendo
isso parte da missão de cada colaborador da Hypermarcas.

2.5 Parceiros
A Hypermarcas entende que as relações de parceria estabelecidas sejam marcadas pela
responsabilidade, respeito e ética.
São atitudes desejadas de ambas as partes em relações de parceria:
• Manutenção do sigilo sobre as informações estratégicas da outra parte;
• Comportamento ético em relação a tecnologias compartilhadas;
• Respeito ao Código de Conduta Ética da outra parte.
A Hypermarcas não estabelece parceria com outras partes que não cumpram a legislação
vigente e repudia a utilização de trabalho escravo, análogo à escravidão ou infantil.

(3) - Por propaganda enganosa entende-se que são mensagens publicitárias que utilizem dados ou fatos falsos ou imprecisos.
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2.6 Acionistas e investidores
A Hypermarcas e seus colaboradores se comprometem a cumprir a legislação vigente e as
determinações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no que diz respeito à negociação
das ações da Empresa, e seguir as orientações da Diretoria de Relacionamento com Investidores.
O relacionamento da Companhia com seus acionistas e investidores é pautado na transparência e na busca das melhores práticas de governança corporativa.
A Hypermarcas compromete-se a:
• Divulgar informações verdadeiras;
• Ter veracidade e precisão nas demonstrações contábeis;
• Cooperar com auditorias internas e externas, fornecendo todas as informações pertinentes solicitadas;

3 - RELAÇÕES EXTERNAS
3.1 Concorrentes
São consideradas empresas concorrentes aquelas que atuam no mesmo mercado ou segmento de mercado que a Hypermarcas. Desta forma, a Companhia:
• Busca a competição saudável com seus concorrentes, mantendo um relacionamento
cordial e respeitoso;
• Não admite comentários que possam afetar e denegrir a imagem dos concorrentes ou
contribuir para a divulgação de boatos sobre eles;
• Não contrata e não compactua com a contratação de empresas ou pessoas físicas para
fins de espionagem industrial, obtenção e utilização ilegal de informações estratégicas.

• Respeitar o Período de Silêncio(4);
• Não divulgar informações não oficiais que possam gerar prejuízo financeiro ou de imagem, ou favorecimento de outrem.

3.2 Setor Público: entidades governamentais e não governamentais
• A Hypermarcas cumpre a legislação vigente no país e se relaciona com o setor público
de maneira ética e transparente. Desta forma, não realiza e não compactua com práticas de
corrupção e pagamentos de propina;
• Além do presente Código, as relações com as agências reguladoras deverão preferencialmente seguir o Código de Ética da agência em questão;
• Somente as pessoas previamente autorizadas pela respectiva Diretoria podem realizar
qualquer comunicação ativa com o setor público;
• Caso um funcionário seja questionado ou procurado por representante do setor público,
deverá, sempre que possível, encaminhá-lo para a área competente pelo respectivo contato
ou solicitar orientação ao respectivo Diretor.

3.2.1 Doações
• As doações e patrocínios devem valorizar a imagem da Hypermarcas, beneficiar a
comunidade e estar alinhadas aos interesses mercadológicos e institucionais da Empresa;

(4) - O Período de Silêncio antes da Divulgação Pública das Demonstrações Contábeis é a conduta que deve ser utilizada pelas empresas,
conforme legislação e regulamentação vigentes, de não divulgar informações privilegiadas sobre seus resultados, a pessoas fora do âmbito dos
profissionais envolvidos, durante o período de preparo e aprovação dessas demonstrações contábeis pela Diretoria e Conselho de Administração
e que antecede a entrega dessas informações à CVM e às Bolsas de Valores e sua divulgação pública.

• Deve-se ter o devido cuidado para que os destinatários das doações disponham de
mecanismos de sustentabilidade para garantir sua existência, independente das doações
da Companhia. Além disso, deve-se ter o cuidado de realizar doações para entidades
que cumpram a legislação vigente;
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• Toda e qualquer doação em nome da Hypermarcas para entidades ou partidos políticos
somente pode ser autorizada por Diretores Executivos e/ou Presidente, e deve ser declarada
de maneira precisa e transparente, de acordo com critérios objetivos alinhados aos padrões
legais e éticos e legislação eleitoral vigente;
• É importante que a doação não gere necessidade de retribuição nem busque obtenção
de vantagens.

3.3 Sindicato
A Hypermarcas respeita a livre associação, reconhece as entidades sindicais como representantes legais dos empregados e busca o diálogo constante para a solução de conflitos de
natureza trabalhista ou sindical.

4 - CONFLITO DE INTERESSES
O conflito de interesses surge quando interesses pessoais de seus colaboradores ou de
terceiros entram em oposição aos interesses da Hypermarcas, gerando um possível favorecimento particular.
O conflito de interesses está presente no dia a dia das empresas, seja em suas relações
com fornecedores, clientes, parceiros, órgãos públicos ou mesmo entre os colaboradores.
Portanto, é necessário lidar com ele de forma honesta e transparente para que os interesses
da Empresa sejam sempre preservados.

4.1 Familiares de colaboradores
3.4 Imprensa
A Hypermarcas mantém relacionamento com a imprensa baseado em informações verdadeiras. Para evitar a divulgação de informações indevidas ou em situações incorretas, somente a Assessoria de Imprensa ou pessoas indicadas e orientadas pela Assessoria de Imprensa
estão autorizadas a falar em nome da Empresa.

3.5 Comunidade
O relacionamento da Hypermarcas com a comunidade é baseado na transparência, respeito mútuo e cumprimento da legislação vigente.

Quando familiares(5) atuam em relação de subordinação podem ocorrer situações nas quais
os interesses da Empresa não prevaleçam. Portanto, a Hypermarcas aceita a contratação de
familiares de colaboradores, desde que sejam considerados os seguintes critérios:
• A contratação ou promoção de familiar de colaborador Hypermarcas somente ocorrerá
se o candidato atender aos requisitos necessários para o cargo, sem privilégios de qualquer
natureza;
• Não poderão atuar em condição de subordinação direta, considerando uma mesma
Diretoria/linha de reporte;
• Relações comerciais com fornecedores, parceiros e clientes que possuam grau de parentesco com colaborador Hypermarcas deverão ser informadas ao Comitê de Ética, por meio
do Hyperescuta;
• A contratação e gestão do contrato de fornecedores, clientes e parceiros não poderão
ser realizadas por colaborador familiar da outra parte. Caberá ao Comitê de Ética indicar
quem irá gerir o contrato.

4.2 Relacionamento afetivo entre colaboradores
A vida pessoal de seus colaboradores é respeitada pela Hypermarcas. Sendo assim o
relacionamento afetivo entre seus colaboradores será aceito, desde que não haja relação
de subordinação direta entre os envolvidos, considerando uma mesma Diretoria/linha de
reporte. Esses relacionamentos aqui descritos deverão ser relatados aos superiores imediatos
que deverão, por sua vez, comunicar à Diretoria de Recursos Humanos.
(5) - A Hypermarcas compreende como relação familiar que pode concretizar conflito de interesse as existentes entre: pais,
cônjuges, companheiro, filhos, irmãos, netos, avós, cunhados, tios, primos e sobrinhos de primeiro grau, sogro, sogra e genro.
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4.3 Atividades paralelas(6)
São entendidas como atividades paralelas aquelas que os colaboradores realizam fora de
sua jornada de trabalho, sendo ou não remuneradas. Os colaboradores são livres para se
dedicar a tais atividades, desde que elas não impactem negativamente no seu desempenho
ou na imagem da Empresa, e que não constituam ato de concorrência à Hypermarcas. Além
disso, outros aspectos deverão ser observados, tais como:
• Não é permitida a realização de atividades paralelas durante o expediente ou nas dependências da empresa;
• É proibida a utilização de ativos da Hypermarcas para tais atividades;
• Colaboradores não poderão revender produtos da Hypermarcas, adquiridos nas lojas
das plantas ou qualquer outro meio comercial corporativo, quando houver um;
• Não é permitido que colaboradores participem da gestão ou conselhos de administração
de empresas concorrentes da Hypermarcas, bem como desenvolvam atividades externas que
possam caracterizar qualquer tipo de conflito de interesses com os negócios da Companhia;
• A fim de garantir a transparência em nossos negócios, recomendamos que convites para
assumir papeis de conselheiros em qualquer empresa sejam divididos e validados com o seu
respectivo Diretor Executivo/Presidente;
• A utilização de informações internas em palestras, workshops ou aulas deve ser autorizada pela Diretoria;
• Convites para ministrar palestras como representante da Hypermarcas devem ser validados com o respectivo Diretor.

4.4 Brindes, presentes e eventos de entretenimento
É comum a oferta e o recebimento de brindes e presentes entre empresas, como no final de
ano e durante fechamentos de contratos. É fundamental garantir a transparência nas relações
entre a Hypermarcas e seus fornecedores, clientes e órgãos governamentais.
A oferta ou o recebimento dos mesmos não devem jamais ser realizados com a intenção de
influenciar qualquer decisão da Empresa e, portanto, deverão respeitar as seguintes regras:
Recebimento:
• O recebimento do brinde, presente ou convite para evento deverá ser realizado dentro
de ambientes corporativos;

(6) - São exemplos não exaustivos de atividades paralelas: ministrar palestras, dar aula, atividades político-partidárias e religiosas, venda de
produtos via catálogo, trabalho voluntário etc.

• Brindes para uso corporativo (no ambiente de trabalho), como cadernos, blocos de
anotação, canetas, post it’s, calendários etc. poderão ser aceitos desde que o seu valor de
mercado não ultrapasse R$ 50,00 e tenha a logomarca da empresa e/ou evento ofertante;
• Brindes para uso corporativo que não atendam as especificações anteriores, ou brindes
e presentes para uso pessoal deverão ser entregues ao gestor imediato (no mínimo Gerente)
para sorteio, conforme regras a serem definidas pela gerência do setor, ou terão sua destinação definida pelo respectivo Diretor Executivo;
• Convites para eventos de entretenimento sem fins profissionais deverão ser entregues ao
gestor imediato (no mínimo Gerente) para sorteio, conforme regras a serem definidas pela
gerência do setor, ou terão sua destinação definida pelo respectivo Diretor Executivo;
• Em caso de dúvidas se um evento é de entretenimento ou não, consulte o seu superior
imediato, no mínimo Gerente.
Oferecimento:
• Somente pessoas previamente autorizadas pela Diretoria poderão oferecer brindes, presentes, ou convites para eventos;
• Viagens oferecidas para clientes devem ser aprovadas pelo respectivo Diretor Executivo;
• Deve haver autorização prévia do gestor imediato sobre o quê e quando oferecer;
• O Código de Conduta Ética da empresa para quem será oferecido o brinde, presente
ou convite para evento de entretenimento deverá ser respeitado. Não havendo, por parte da
outra empresa, qualquer direcionamento neste sentido, a oferta deverá ser alinhada com o
gestor imediato na Hypermarcas, respeitando as regras definidas neste Código.
É importante que a oferta ou recebimento de brindes, presentes ou convites para eventos
não tenham necessidade de retribuição. Ou seja, ao ganhar algum desses itens de um fornecedor, o colaborador da Hypermarcas, por exemplo, não deverá retribuir seja com favores,
dinheiro, privilégios, informações sigilosas, ou qualquer outra forma de retribuição.
Os colaboradores da Hypermarcas jamais deverão oferecer ou receber dinheiro em troca
de favores ou privilégios, ou se envolver em atos de corrupção ou pagamento de propina.
4.5 Eventos patrocinados por terceiros
Quando fornecedores ou potenciais fornecedores, clientes e parceiros convidarem colaboradores da Hypermarcas para eventos com fins profissionais por eles patrocinados, as
seguintes diretrizes deverão ser seguidas:
• Caso o convite não seja destinado a um cargo específico, deverá ser definido pelo
gestor da área qual colaborador participará do evento. Caso o convite seja destinado a
um cargo específico, o gestor (no mínimo Gerente) deverá definir pela participação
ou não do colaborador no evento;
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• A Hypermarcas arcará, preferencialmente, com os custos e despesas do deslocamento,
hospedagem e alimentação do colaborador, de acordo com Política de Reembolso de Despesas de Viagens da Hypermarcas;
• As situações mencionadas deverão ser aprovadas pelo respectivo Diretor, que pode consultar o Comitê de Ética em caso de dúvidas e necessidade de validação.

4.6 Eventos patrocinados pela Hypermarcas
Convites excedentes de eventos realizados ou patrocinados pela Hypermarcas poderão ser
ofertados aos colaboradores da seguinte forma:
• Eventos de grande porte: por meio de concursos e sorteios, dos quais todos os colaboradores poderão participar;
• Eventos específicos (direcionados para determinada área/setor/função): serão sorteados
entre os colaboradores da área do evento;
• Qualquer que seja a forma de ofertas aos colaboradores, as oportunidades deverão ser
igualitárias, evitando o favorecimento de colaboradores específicos;
• Colaboradores não poderão revender convites e/ou produtos da Companhia recebidos
gratuitamente por promoções/campanhas internas.

4.7 Refeições de negócios

5 - QSMS (QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE)
A adoção de boas práticas em relação à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
permite que os processos da Hypermarcas sejam mais eficientes. Ações que atuem na redução de acidentes e incidentes de trabalho e impactos ambientais tornam trabalhadores e
consumidores mais satisfeitos.
Por isso, todas as pessoas que utilizam a estrutura ou materiais da Companhia, sejam elas
colaboradores ou visitantes, desempenham um papel importante na redução de desastres
ambientais, acidentes e incidentes de trabalho e ajudam na elevação da qualidade, por meio
de uma postura ativa e adoção de boas práticas de saúde e utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) adequados para as funções exercidas.
A Hypermarcas estimula que seus colaboradores e visitantes:
• Relatem todos os acidentes e os incidentes de trabalho que venham a ocorrer nas dependências da empresa ou a seu serviço, com colaboradores, terceirizados, parceiros ou
prestadores de serviços;
• Preservem a limpeza, organização e segurança nos locais de trabalho;
• Utilizem os EPI’s necessários para o desempenho das atividades e zelem para que os
companheiros também o façam;
• Informem ao respectivo gestor sempre que identificarem situações de risco no ambiente
de trabalho;

• Somente pessoas autorizadas pela Diretoria poderão realizar/participar de refeições de
negócios;

• Não guardem, não consumam, ou estejam sob o efeito de quaisquer tipos de entorpecentes e/ou bebidas alcoólicas nas dependências da Empresa ou a serviço da Hypermarcas;

• O colaborador de cargo superior deverá pagar a refeição e solicitar reembolso conforme
a Política de Reembolso de Despesas de Viagens;

• Comuniquem ao gestor sempre que estiverem sob tratamento médico que utilize medicamentos que interfiram nos reflexos e que possam comprometer a sua segurança ou a de seus
companheiros de trabalho.

• Em caso de refeições com fornecedores ou potenciais fornecedores, cada parte deve arcar com suas despesas, salvo em situações que gerem constrangimento. Tais refeições nunca
deverão gerar obrigação de retribuição;

O porte de armas somente será permitido aos profissionais autorizados e habilitados, durante o exercício de suas atividades, conforme a legislação vigente.

• Gastos desnecessários devem ser evitados nas refeições;
• Os colaboradores de setores com Código de Conduta Ética específico deverão seguir as
diretrizes nele contidas.
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6 - ATIVOS E RECURSOS
São compreendidos como ativos e recursos da Hypermarcas: instalações, equipamentos,
veículos, softwares, sistemas, telefonia e materiais de escritório, sejam eles próprios, alugados ou arrendados. Insumos, produtos semiacabados e acabados também são considerados
recursos da Companhia.
Quando, em razão da necessidade, a Hypermarcas confiar recursos aos seus colaboradores, esses deverão ser utilizados de maneira responsável, de acordo com as respectivas
normas definidas, prestando atenção aos seguintes pontos:
• Utilizar o recurso de maneira adequada e cuidadosa, buscando evitar o desgaste desnecessário;
• Observar a necessidade de manutenção preventiva, sempre que necessária;
• Usar o recurso visando sempre à contenção de custos;
• Observar e seguir a legislação vigente sempre que estiver de posse de algum recurso ou
ativo da Empresa;

7 - PROPRIEDADE INTELECTUAL
A Hypermarcas acredita que seus colaboradores e parceiros estão sempre dispostos a agir
da melhor forma para que a Empresa seja referência no mercado. Desta forma, é fundamental que a Propriedade Intelectual da Hypermarcas seja respeitada.
A Propriedade Intelectual é entendida como a aplicação do conhecimento de seus colaboradores e parceiros que agregue valor à empresa por meio de patentes, marcas registradas,
fórmulas, processos internos, know how, informações técnicas entre outras informações sigilosas que, se divulgadas a terceiros, poderiam favorecer os concorrentes.
Assim, não é permitido copiar, transmitir ou distribuir informações da Companhia externamente, nem utilizar materiais e conteúdos internos para fins pessoais sem a aprovação formal
da respectiva Diretoria.
Antes de divulgar qualquer informação sobre processos, fórmulas ou produtos da
Hypermarcas consulte seu gestor imediato (no mínimo Gerente). Caso a dúvida persista,
acesse o Canal de Dúvidas pelo endereço www.hyperescuta.com.br. Lembre-se que informações só devem ser divulgadas caso as mesmas sejam indispensáveis para a realização de
alguma atividade por parte do receptor, seja ele um funcionário ou terceiro.

• Utilizar somente programas e ativos licenciados pela Empresa;
• Não utilizar sistemas e ferramentas de trabalho para prática de atos ilegais ou impróprios, obtenção de vantagem pessoal, acesso ou divulgação de conteúdo ofensivo ou imoral,
interferência em sistemas de terceiros, participação de discussões virtuais etc.;
• Comunicar ao superior imediato qualquer situação que indique possibilidade de perda,
má utilização ou furto do patrimônio;
• Considerar as regras definidas na Política de Segurança da Informação Corporativa.
Os materiais cedidos pela Hypermarcas para o desempenho das atividades deverão ser
devolvidos no momento do desligamento do colaborador, em estado adequado de conservação e uso.
Conforme Política de Segurança da Informação, a Hypermarcas reserva-se o direito de
controlar e monitorar os meios de comunicação, assim como tem livre acesso aos arquivos
armazenados nos equipamentos. A Companhia também possui o direito de controlar e monitorar o acesso à internet e de todos os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da informação (são exemplos, mas não limitados a: computadores, tablets, smartphones,
telefones etc.).
O seu e-mail corporativo é de propriedade da Hypermarcas e, portanto, poderá ser monitorado. Assim sendo, utilize-o com responsabilidade e não envie mensagens inadequadas,
ofensivas, obscenas, bem como correntes ou pirâmides.
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8 - ATIVIDADES POLÍTICAS E RELIGIOSAS
A Hypermarcas respeita as atividades políticas e religiosas praticadas por seus colaboradores, observando as seguintes restrições:

9 - MÍDIAS SOCIAIS (7)

• Não utilizar a imagem da Hypermarcas ou de qualquer de seus produtos para realizar
campanha política ou pregação religiosa;

A Hypermarcas compreende a importância das mídias sociais como meio de socialização
e manifestação de posições políticas, esportivas e culturais de seus usuários. Desta forma,
entende-se que o colaborador deve comportar-se de acordo com os valores da Hypermarcas
tanto no mundo real quanto no virtual. Sendo o colaborador responsável pelo conteúdo inserido em seus perfis sociais ou de terceiros, é importante estar atento a algumas questões:

• O cargo que o colaborador ocupa não poderá ser utilizado para apoiar candidato ou
partido político, nem instituição religiosa;

• Não emitir juízo de valor ou opiniões sobre a Empresa, outros colaboradores, parceiros,
clientes, consumidores ou concorrentes;

• As atividades políticas e religiosas não devem ser realizadas nas dependências da Empresa e/ou a serviço dela, como por exemplo, a panfletagem;
• O exercício das atividades políticas e religiosas não deverá causar nenhum favorecimento ou prejuízo ao desempenho do colaborador.

• Não realizar postagens com texto ou imagem interna do ambiente de trabalho;
• Não divulgar informações que não sejam de domínio público, ou seja, que ainda não
tenham sido divulgadas na mídia, pela própria Empresa.

(7) - Blogs, Sites de relacionamento profissional e pessoal, como por exemplo: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Linkedin, Orkut, Instagram etc.
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10 - CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES
A Hypermarcas possui informações muito importantes para a continuidade dos negócios
da Empresa, que poderão influenciar os preços das ações e trazer prejuízos financeiros e de
imagem para a Companhia, seus parceiros e, consequentemente, para os colaboradores.
Logo, é fundamental garantir a confidencialidade das informações internas e, não divulgálas sem prévia autorização. Somente a Assessoria de Imprensa ou pessoas indicadas e orientadas pela Assessoria de Imprensa estão autorizadas a falar em nome da empresa;
Algumas atitudes úteis para manutenção da confidencialidade:
• Mantenha a confidencialidade das senhas de computadores, e-mail, sistemas e dispositivos eletrônicos;
• É vedado o compartilhamento ou empréstimo de usuários e senhas dos sistemas;
• Não divulgue informações que influenciem a imagem e resultados da Hypermarcas.
Somente a Presidência, a Assessoria de Imprensa e a Diretoria de Relações com Investidores
são autorizadas a isto;

11 - GESTÃO DA ÉTICA NA HYPERMARCAS
Mais do que estabelecer diretrizes de comportamento ético, a Hypermarcas reconhece a importância de manutenção e reforço da ética dentro da Empresa, por meio dos seguintes instrumentos:
11.1 Comitê de Ética
A responsabilidade pela Gestão da Ética na Hypermarcas é do Comitê de Ética, formado
por colaboradores indicados pela Diretoria Executiva, de acordo com o respectivo regimento. O Comitê reporta diretamente ao Presidente e tem as seguintes responsabilidades:
• Analisar as situações não previstas no Código e definir como proceder;
• Esclarecer as dúvidas e orientar como agir frente a possíveis dilemas éticos;
• Analisar as situações de descumprimento do Código para recomendar ações a serem tomadas;
• Gerir os canais de comunicação da estrutura de Gestão da Ética;
• Direcionar para apuração e investigação as ocorrências e denúncias recebidas;

• Informações estratégicas e sigilosas da Hypermarcas não devem ser transmitidas para
colaboradores e terceiros que não as utilizem na execução de suas tarefas;

• Revisar anualmente este Código e atualizá-lo sempre que necessário.

• Seja discreto ao falar sobre assuntos da Empresa em locais públicos, principalmente se
forem informações confidenciais. Analise se o local e o momento são oportunos;

11.2 Canal de comunicação (Hyperescuta)

• Sempre informe ao Comitê de Ética, por meio do Hyperescuta, as violações ou os incidentes de segurança da informação que tenha conhecimento;
• Mantenha a confidencialidade das informações da Hypermarcas mesmo após seu desligamento da Empresa.

O Hyperescuta é disponibilizado para relato de situações de violações ou descumprimentos ao Código de Conduta Ética da Hypermarcas e suas políticas, normas e não atendimento
da legislação vigente no país. O Canal também deve ser utilizado para esclarecimento de
dúvidas em relação ao Código de Conduta Ética, dilemas éticos, sugestões e críticas quanto
à Gestão da Ética na Hypermarcas.
A utilização do Hyperescuta pode ser identificada ou anônima, independente do meio
escolhido para a realização dos relatos. Este Canal é operado por uma empresa terceira,
especializada em recebimento e análise de relatos, que são direcionados ao Comitê de Ética
para a devida apuração.
O Hyperescuta é aberto para todos e é fundamental utilizá-lo de maneira correta, realizando relatos consistentes e verídicos.
É garantida a confidencialidade e a não retaliação aos usuários do Canal.
Meios de acesso: Hotsite: www.hyperescuta.com.br
Telefone: 0800 772 0891
Caso prefiram, os colaboradores da Hypermarcas poderão buscar seus gestores
para tirarem dúvidas ou relatarem quaisquer situações.
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12 - VIOLAÇÕES AO CÓDIGO
Violações ao Código de Conduta Ética serão analisadas pelo Comitê de Ética e as medidas disciplinares apropriadas serão indicadas para cada caso, de acordo com a legislação
vigente e a gravidade da violação.
Todos os colaboradores têm o dever de relatar imediatamente qualquer violação do presente Código, sendo que a omissão diante de possíveis violações também será considerada
descumprimento do Código e, portanto, passível de sanções legais cabíveis.
Não haverá punição ao colaborador que realizar denúncias de violações ou suspeitas de
violação das diretrizes estipuladas pela empresa no Código ou em suas políticas, normas e
procedimentos internos.

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os colaboradores são responsáveis por zelar pela imagem e reputação da Hypermarcas.
Sendo assim, é responsabilidade de todo colaborador conhecer e aplicar as diretrizes do
Código de Conduta Ética, bem como demais documentos normativos internos, a fim de garantir um ambiente e relações pautadas em elevados padrões de conduta ética e nos valores
da Empresa.
A liderança possui um papel fundamental na Gestão da Ética da empresa e é considerada
um importante canal de comunicação para orientação e esclarecimentos de dúvidas dos
colaboradores.
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DICAS DE REFLEXÃO
Quando estiver em dúvida a respeito de uma ação ou decisão, responda às seguintes
questões:
• Esta ação me incomoda ou me deixa desconfortável?
• Está de acordo com os valores da Hypermarcas?
• O que diz o Código de Conduta Ética da Hypermarcas?
• Há alguma regra relacionada à situação em questão nas políticas, normas e procedimentos da Empresa?
• A ação causará impacto na reputação da Empresa?
• Prejudicará outras pessoas?
• É algo que eu contaria com orgulho aos meus filhos?
• É algo que pode tirar meu sono?
• Eu gostaria de receber tal tratamento?
• Se a Empresa fosse minha, eu gostaria que meu colaborador tivesse esta atitude?
• Se eu comentasse essa ação, prática ou atividade, as pessoas do meu relacionamento
(pessoal, familiar, comunitário etc.) considerariam a situação aceitável?
Se mesmo assim ainda houver dúvidas, consulte o seu gestor ou o Comitê de Ética da
Hypermarcas, por meio do Hyperescuta.

GUIA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Para quê serve o Código de Conduta Ética da Hypermarcas?
R1: O Código de Conduta Ética serve para auxiliar e guiar todos os colaboradores da
Hypermarcas a tomar decisões pautadas em valores éticos. O Código fornece as diretrizes
que devem ser observadas em todo e qualquer relacionamento que a Hypermarcas venha
a ter com o público interno ou externo.

2. Quem deve seguir as diretrizes do Código de Conduta Ética?
R2: O Código de Conduta Ética da Hypermarcas deve ser seguido por todos os colaboradores, sem distinções quanto à hierarquia, incluindo presidente, diretores, estagiários,
prestadores de serviços e todos os terceirizados que estejam a serviço da Companhia.
O Código também apresenta regras a serem seguidas por fornecedores e parceiros em
capítulos específicos.

3. O que é o Comitê de Ética da Hypermarcas?
R3: O Comitê de Ética é uma entidade interna da Hypermarcas que tem como principal
responsabilidade gerir as questões relacionadas com a Ética e Conduta na Empresa.
O Comitê é formado por colaboradores indicados pela Diretoria Executiva, de acordo
com o respectivo regimento.

4. Como devo proceder quanto há um dilema no meu setor, mas não encontrei
orientação sobre como agir no Código de Conduta Ética da Hypermarcas?

Hotsite: www.hyperescuta.com.br
Telefone: 0800 772 0891

R4: Sempre que houver uma dúvida sobre como agir, ou mesmo sobre determinada
situação que esteja ocorrendo no seu local de trabalho, você poderá procurar seu superior
imediato ou enviar sua dúvida para o Hyperescuta.
É muito importante que estas dúvidas sejam esclarecidas, pois esta é uma das formas
de garantir que todos os colaboradores tenham o comportamento ético desejado pela
Hypermarcas. Por meio das dúvidas recorrentes será verificada a necessidade de atualizar
o Código de Conduta Ética.
Hotsite: www.hyperescuta.com.br
Telefone: 0800 772 0891
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RELAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
COLABORADORES

5. Durante a execução das minhas tarefas identifiquei um erro que pode impactar
no resultado do trabalho. O que devo fazer?
R5: Ao identificar qualquer erro cometido que possa impactar no resultado do trabalho,
não importa se por você ou algum companheiro, é necessário avisar imediatamente o seu
superior. Essa atitude é importante para que os impactos sejam minimizados e para que a
causa do erro seja detectada, evitando a recorrência.

6. O que devo fazer se o meu gestor pedir que eu faça algo que vá contra o Código de Conduta Ética da Hypermarcas ou contra a legislação?
R6: O Código de Conduta Ética, as Políticas e Normas da Hypermarcas devem ser seguidos por todos os colaboradores, independente do nível hierárquico. Desta forma, se o
seu gestor solicitar que você atue em desacordo com estas normas e valores, você poderá
apresentar ao gestor as orientações presentes no Código, Política ou Norma. E, caso ele
insista no comportamento inadequado, você deverá comunicar a conduta ao Comitê de
Ética através do Hyperescuta (www.hyperescuta.com.br ou 0800 772 0891).

CONCORRENTES

7. Tenho contato com colaboradores de empresas concorrentes. Posso obter informações confidenciais para termos vantagens sobre os concorrentes?
R7: Não, pois a Hypermarcas busca a competição saudável com seus concorrentes,
portanto não aceita que colaboradores utilizem meios ilegais e antiéticos para obtenção
de informações.

8. Faço parte de uma associação da qual participam concorrentes. Qual deve ser
meu comportamento caso a pauta da discussão sejam os preços praticados por
cada empresa?
R8: A Hypermarcas não permite a divulgação de informações confidenciais ou internas
para os concorrentes, ainda que estes participem de associações, grupos de pesquisas
etc. Neste caso, o colaborador deverá informar que não aceita discutir a prática de preço
de cada empresa, solicitar que essa discordância seja registrada na ata e se retirar da
reunião.

SETOR PÚBLICO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

9. É permitido oferecer presente para representantes de órgãos públicos com os
quais a Hypermarcas se relaciona?
R9: Somente pessoas previamente autorizadas pela Diretoria Executiva podem oferecer
presentes corporativos, de forma que isso não seja feito com a intenção de influenciar em
tomadas de decisão. Em situações que seja permitida a oferta de presente ou brinde, o
Código de Ética do Órgão, quando existente, deverá ser observado.

10. É permitido realizar doações em nome da Hypermarcas?
R10: Somente pessoas autorizadas pela diretoria Executiva podem realizar doações em
nome da Hypermarcas. Tal doação deve ser declarada e feita de maneira transparente,
de acordo com os padrões legais e éticos.

IMPRENSA

11. Quem está autorizado a dar informações em nome da Empresa?
R11: Somente a Assessoria de Imprensa ou as pessoas indicadas e orientadas pela Assessoria de Imprensa estão autorizadas a falar em nome da Hypermarcas.

12. Eu estava saindo da fábrica e um repórter me perguntou sobre determinado
produto da Hypermarcas. O que devo falar ao repórter?
R12: No caso de ser abordado por algum repórter, o colaborador deverá explicar que
não está autorizado a falar em nome da Empresa. Em seguida, deverá entrar em contato
com a Assessoria de Imprensa o mais rápido possível, para que a área atenda a solicitação do jornalista adequadamente e de acordo com as normas da Hypermarcas.

CONFLITO DE INTERESSES

13. O que é conflito de interesses?
R13: O conflito de interesses surge quando interesses pessoais de colaboradores ou de
terceiros entram em oposição aos interesses da Hypermarcas.
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O conflito de interesses está presente no dia a dia das empresas, seja em suas relações
com fornecedores, clientes, parceiros, órgãos públicos ou mesmo entre os colaboradores.
Portanto, é necessário lidar com ele de forma honesta e transparente para que os interesses
da Empresa sejam sempre preservados.

14. Como devo agir se eu estiver envolvido em uma situação de conflito de interesse?
R14: Você deverá seguir o Código de Conduta Ética, as Políticas e as Normas pertinentes ao tema. Você também pode consultar o seu gestor e explicar a situação para que, se
necessário, ele encaminhe o caso para análise do Comitê de Ética.
FAMILIARES DE COLABORADORES

15. É permitido indicar familiares ou amigos para trabalhar na Hypermarcas?
R15: Sim, é permitido indicar familiares ou amigos. Mas, a contratação somente ocorrerá se o candidato possuir as habilidades necessárias para o desempenho da função. Independente do nível hierárquico do colaborador que fez a indicação, o candidato deverá
passar por todo o processo seletivo, sem qualquer tipo de favorecimento. E, se o candidato
indicado for contratado, este não poderá atuar na área do colaborador que o indicou, se
houver relação de subordinação entre eles.

18. Sou professor e participo de congressos e seminários. Posso utilizar informações da Hypermarcas em minhas exposições?
R18: A utilização de informações internas deve ser autorizada pela Diretoria, desta
forma, é necessário enviar previamente o material para validação.

19. Posso vender ou revender produtos como cosméticos, chocolates, roupas etc.
dentro da Hypermarcas?
R19: Não, pois a execução de atividades paralelas não pode ser realizada nas dependências da Empresa.

20. Posso comprar produtos da Hypermarcas na loja da planta e revender?
R20: Não é permitido revender os produtos adquiridos na loja da planta. A compra
de produtos da Hypermarcas, feita na loja da planta ou qualquer outro meio comercial
corporativo, quando houver um, deve ser realizada para consumo próprio.

21. Sou colaborador e tenho participação societária em empresa que tem relação
comercial com a Hypermarcas (cliente, fornecedor, parceiro, prestadora de serviço). O que devo fazer?
R21: Deve reportar a situação ao Comitê de Ética para análise.

RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE COLABORADORES

16. Iniciei um relacionamento afetivo com um (a) colaborador (a) do mesmo setor
em que trabalho. Como devemos proceder?
R16: A Hypermarcas não proíbe o relacionamento afetivo entre colaboradores, desde
que não haja subordinação direta entre eles. Estes relacionamentos deverão ser relatados
ao superior imediato que, por sua vez deve comunicar a Diretoria de Recursos Humanos.
ATIVIDADES PARALELAS

17. No meu tempo livre, desenvolvo outra atividade remunerada. Isto é permitido?
R17: O desenvolvimento de atividades paralelas é permitido pela Hypermarcas, desde
que não sejam realizadas durante o horário de trabalho do colaborador, não utilizem
recursos ou ativos da Hypermarcas, não sejam realizadas nas dependências da Empresa,
não constituam ato de concorrência à Hypermarcas, e não impactem negativamente no
desempenho do colaborador.

BRINDES, PRESENTES E EVENTOS DE ENTRETENIMENTO

22. Um cliente me deu um kit com bloco de anotação, caneta e outros materiais
de escritório. Posso aceitar?
R22: É permitido aceitar brindes para uso corporativo, desde que o valor de mercado
do brinde não ultrapasse R$ 50,00 e desde que haja a logomarca da empresa e/ou
evento ofertante.

23. Recebi um vinho de presente de um fornecedor. Como devo proceder?
R23: Se não houver possibilidade de devolução do presente, o mesmo deverá ser
entregue ao superior imediato para ser sorteado conforme as regras de sorteio de
cada setor, garantindo que todos os colaboradores tenham a mesma oportunidade
de ganhar. Ou a sua destinação será definida pelo respectivo Diretor Executivo.
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24. Um fornecedor com o qual mantenho contato comercial me ofereceu dinheiro
para ajudá-lo com informações sobre cotação. Como devo agir?

30. Fui convidado para um congresso patrocinado por um fornecedor, em outra cidade. O
convite chegou juntamente com a reserva do bilhete aéreo e da hospedagem. Posso participar?

R24: Não é permitido que colaboradores da Hypermarcas aceitem dinheiro. O colaborador deverá avisar ao superior imediato ou ao Comitê de Ética sobre a oferta do fornecedor.

R30: É preciso alinhar com o gestor se a participação no congresso é importante para o
seu desenvolvimento profissional e aprimoramento do setor. Sendo permitida a participação, a Hypermarcas arcará, preferencialmente, com o custo. Estas situações deverão ser
decididas e aprovadas pelo respectivo Diretor, que poderá consultar o Comitê de Ética em
caso de dúvidas e necessidade de validação.

25. Ganhei de um parceiro/cliente/fornecedor da Hypermarcas um ingresso para
um show. Posso aceitar?
R25: Os ingressos/convites para eventos de entretenimento que forem recebidos deverão
ser entregues ao superior imediato para que sejam sorteados, conforme as regras próprias
de cada setor, garantindo que todos os colaboradores tenham a mesma oportunidade de
ganhar. Ou a sua destinação será definida pelo respectivo Diretor Executivo.

26. Posso oferecer brinde, presente ou convite para evento a um cliente/fornecedor/parceiro da Hypermarcas?

EVENTOS PATROCINADOS PELA HYPERMARCAS

31. A Hypermarcas está patrocinando um grande evento de caráter nacional e
sobraram convites. O que deve ser feito com eles?

R26: Somente pessoas previamente autorizadas pela Diretoria Executiva podem oferecer
brindes, presentes ou convites para eventos.

R31: A Hypermarcas deverá verificar a melhor forma de distribuir os convites entre todos
os colaboradores interessados, sendo que todos deverão ter a mesma oportunidade de
ganhar.Em situações passadas, foram desenvolvidos concursos culturais pela área de RH
onde os vencedores ganharam os convites.

27. Eu sou autorizado pela Diretoria Executiva a oferecer brinde, presente ou convite para cliente/fornecedor/parceiro. Mas, o que devo oferecer?

32. O setor no qual eu atuo está realizando um evento para os clientes e sobraram
alguns convites. O que deve ser realizado com eles?

R27: Alinhe com o seu gestor o que deverá ser oferecido e esteja atento sobre os direcionamentos do Código de Conduta da empresa que receberá o item.

R32: Os convites deverão ser sorteados entre os colaboradores do setor. Todos deverão
ter a mesma oportunidade de ganhar.

28. Ganhei um convite para evento de entretenimento no sorteio que houve em
meu setor. Durante o evento houve sorteio de brindes e presentes e eu fui contemplado. O que devo fazer com o item que ganhei?

33. A Hypermarcas está patrocinando um evento da área de Marketing, por
exemplo. O que fazer com convites que sobrarem?

R28: Uma vez que você ganhou, em sorteio, o convite para o evento, poderá ficar com
o que ganhou no sorteio.

R33: Quando a Hypermarcas patrocinar um evento para uma área específica, os convites que sobrarem deverão ser sorteados entre os colaboradores da área.

EVENTOS PATROCINADOS POR CLIENTES OU PARCEIROS
EVENTOS PATROCINADOS POR TERCEIROS

29. Um fornecedor irá realizar um coquetel de lançamento de novo produto e me
convidou a participar. Posso aceitar?
R29: Se o convite para participar do evento não for destinado a um cargo específico, é
preciso alinhar com o gestor quem participará do evento.

34. Recebi um convite de uma Revista para uma conferência, na qual estarão
representantes de empresas de diversos setores. O grupo ao qual pertence a Revista arcará com todas as despesas de transporte aéreo e hospedagem. Eu posso
aceitar o convite? A Hypermarcas deverá arcar com os custos?
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R34: Primeiramente, será necessário discutir qual colaborador deverá participar do evento, pois muitas vezes é mais adequado que alguém mais sênior participe de modo a extrair
melhores oportunidades. Essa participação deverá ser alinhada com a Diretoria.
Após decidir qual colaborador irá participar, a aprovação deverá ser submetida ao
Comitê de Ética. O Comitê deverá avaliar e julgar se há possibilidade de conflito de interesse e, não havendo problemas nesse sentido, a Hypermarcas não precisará arcar com
os custos.

39. Estou passando por tratamento médico com medicação controlada (tarja preta), que
pode alterar as minhas habilidades para executar tarefas. Preciso comunicar ao meu superior?
R39: Todo colaborador que estiver passando por tratamento que utilize substâncias que
podem comprometer a habilidade de executar as tarefas deve comunicar imediatamente
ao superior. Isso é importante para evitar acidentes.

ATIVOS E RECURSOS
REFEIÇÕES DE NEGÓCIOS

35. Quem pode participar de refeição de negócio?
R35: Somente pessoas previamente autorizadas pela Diretoria podem participar de refeições de negócios.

36. Recebi um convite de um fornecedor para fecharmos contrato durante um almoço de negócio. Eu posso aceitar o convite?
R36: Deverá ser alinhado com o gestor quem participará do almoço.

37. Em uma refeição de negócio, quem deverá pagar a conta?
R37: Cada parte arcará com suas despesas, salvo situações que gerem constrangimento.
Tais refeições nunca deverão gerar obrigação de retribuição Entre os colaboradores da
Hypermarcas que participaram da refeição, o colaborador de nível hierárquico mais alto
deverá pagar as despesas pertencentes à Companhia e solicitar o reembolso conforme a
Política de Reembolso de Despesas de Viagens.
Colaboradores de áreas que possuam Código de Conduta Ética específico deverão seguir as diretrizes nele contidas.

QSMS (QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE)

38. A utilização de EPI’s nas áreas determinadas pela Empresa é obrigatória?
R38: Sim, esses equipamentos são utilizados para minimizar a exposição aos riscos
operacionais e, portanto, devem ser utilizados.

40. Existem restrições para utilização da internet na Hypermarcas?
R40: É proibido o uso da internet para acessar sites pornográficos (exceto para áreas
autorizadas) ou de conteúdo difamatório, bem como copiar músicas, filmes ou qualquer material protegido por direitos autorais, por exemplo. Nunca se esqueça de que a Hypermarcas
pode monitorar o acesso à internet de todos os dispositivos disponibilizados aos colaboradores. Maiores detalhes sobre as regras para acesso a Internet devem ser acessados na Política
de Segurança da Informação.

41. Posso usar a impressora ou o telefone para fins particulares?
R41: Os recursos da Hypermarcas devem ser utilizados de maneira responsável, de acordo
com as respectivas normas definidas, considerando sempre os aspectos profissionais. Lembrese que deve haver bom senso na utilização para que seja evitado o desperdício de recursos.

42. Eu possuo automóvel locado pela Hypermarcas como ferramenta de trabalho. Posso utilizá-lo aos finais de semana?
R42: Os colaboradores que possuem como ferramenta de trabalho automóvel da Hypermarcas
podem utilizá-los aos finais de semana, contudo deverão respeitar a legislação vigente no
Brasil e serem responsáveis pelas penalizações resultantes do não cumprimento da lei. O uso
de ativos ou recursos da Empresa sempre deverá ser realizado com responsabilidade.

43. Eu tenho notebook da Hypermarcas como ferramenta de trabalho. Posso instalar uma versão “pirata” de um jogo?
R43: Não. Os equipamentos eletrônicos disponibilizados pela Empresa são para uso
corporativo, e ao utilizá-los os colaboradores deverão sempre seguir a legislação vigente
no país. Somente programas homologados pela TI da Hypermarcas poderão ser instalados nos computadores da Empresa.
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ATIVIDADES POLÍTICAS E RELIGIOSAS

44. Sou ou conheço um candidato político da minha cidade. Posso realizar campanha dentro da Empresa?
R44: Não é permitido realizar campanha política dentro das dependências da Hypermarcas
ou a serviço da Empresa, sendo que também não é permitido utilizar o nome da Empresa
ou o cargo nela ocupado para apoiar qualquer candidato ou partido político.

45. Posso fazer discurso religioso na Empresa?
R45: A Hypermarcas respeita a atividade religiosa de seus colaboradores, porém não
permite que seja praticada atividade religiosa nas dependências da Empresa.

MÍDIAS SOCIAIS

46. Posso postar fotografia do meu ambiente de trabalho em rede social?
R46: Postar imagens do ambiente de trabalho em rede social não é adequado, pois pode
revelar informações sigilosas da Empresa.

47. Após o horário de trabalho participei de um Happy Hour com meus parceiros
de trabalho e tiramos algumas fotos nas quais aparecemos com bebidas e vestindo
o uniforme da Empresa. É permitido postar tais fotos em mídia social?
R47: A Hypermarcas respeita a liberdade de seus colaboradores, contudo pede atenção
a atividades que possam refletir de forma negativa na imagem da Empresa. Sendo assim,
sempre que quiser postar uma fotografia, analise qual será o reflexo na imagem da Empresa.

R49: Não, pois informações sigilosas não devem ser compartilhadas com terceiros ou com
colaboradores que não necessitem delas para desenvolver suas atividades.

50. Em eventos de confraternização da Hypermarcas, posso tirar fotografias e
fazer filmagens com meus colegas?
R50: Sim, desde que haja cuidado para não revelar informações sigilosas. Em confraternizações podem ocorrer lançamentos ou apresentação de novos produtos e estas informações devem ser preservadas. Os colaboradores da Hypermarcas devem estar atentos
para não divulgarem informações que não sejam de domínio público.

GESTÃO DA ÉTICA NA HYPERMARCAS

51. Qual a consequência do não cumprimento do Código de Conduta Ética da
Hypermarcas?
R51: Violações ao Código de Conduta Ética serão analisadas pelo Comitê de Ética e
serão indicadas as medidas disciplinares apropriadas para cada caso, de acordo com a
legislação vigente e com a gravidade da violação.

52. Como devo agir se eu souber de uma irregularidade?
R52: Todos os colaboradores têm o dever de relatar imediatamente qualquer violação
do presente Código e das normas e das políticas da Hypermarcas, sendo que a omissão
diante de possíveis violações também será considerada descumprimento do Código e,
portanto, passível de punição.

CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES

48. O que são informações confidenciais?
R48: São informações estratégicas e restritas a um grupo de pessoas que, se divulgadas
de maneira ou no momento incorreto podem trazer prejuízos à Empresa.

Hotsite: www.hyperescuta.com.br
Telefone: 0800 772 0891

49. Vou entrar em férias e para não prejudicar o andamento das atividades deixarei meu usuário e senha com a pessoa que vai cobrir minhas atividades. Isso é
permitido?
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TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

TERMO DE ESCLARECIMENTO E VALIDAÇÃO

Declaro que recebi, tive ciência e compreendi o Código de Conduta Ética da Hypermarcas
e estou ciente e de pleno acordo com os critérios e orientações estabelecidas e sua relevância
para mim e para a empresa.

Este termo é voltado para os colaboradores que tenham alguma situação que possa sugerir
conflito de interesses com os negócios da Hypermarcas, como também, situações que necessitem de validação do Comitê de Ética, de acordo com as regras dispostas neste Código.

Comprometo-me a cumpri-lo integralmente sob pena de sujeitar-me às sanções legais cabíveis e medidas rescisórias de meu contrato de trabalho e legislação vigente, respectivamente.

1. Indique as empresas fornecedoras, prestadoras de serviços, clientes ou parceiras
da Hypermarcas da(s) qual(is) você seja sócio, administrador, executivo, negociador,
representante comercial ou que ocupe posição com poder de decisão:

Existe alguma situação que deva ser declarada em relação a conflitos de interesses para
informação e/ ou validação do Comitê de Ética?

Empresa/Departamento

      Vínculo com a Hypermarcas                    Cargo/Posição

		
		

(

) Sim. Preencher o Termo de Esclarecimento e Validação.

(

) Não.

2. Indique pessoas com as quais possui estreito relacionamento (familiar, afetivo, amizade, etc) que sejam sócias, administradoras, executivas, negociadoras, representantes
comerciais ou que ocupem posições com poder de decisão em empresa fornecedora,
prestadora de serviços, parceira, cliente ou concorrente da Hypermarcas:
Empresa/Departamento

Nome Completo:

      Vínculo com a Hypermarcas                    Cargo/Posição

Área:
Assinatura: 						

Data:
3. Situação(ões) que necessite(m) de validação:

O presente Termo de Ciência e Compromisso é documento integrante do Contrato de Trabalho do Colaborador com a Hypermarcas e consta de duas vias. Uma via permanece com o
colaborador e a outra via com a Hypermarcas.

Declaro que as informações por mim prestadas neste documento são verdadeiras,
não havendo a omissão de nenhuma informação que possa influenciar em decisões que
Hypermarcas necessitem tomar acerca do presente Termo.

Nome Completo:
Área:
Assinatura: 						

Descrição da situação

Nome Completo:
Data:

Área:
Assinatura:						

Data:

Este termo consta de duas vias. Uma via é do colaborador e a outra via é do Comitê de Ética da Hypermarcas.
Este termo consta de duas vias. Uma via é do colaborador e a outra via é do
Comitê de Ética da Hypermarcas.
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